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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar belakang 

Pemanfaatan ekonomi atas ciptaan, seringkali menimbulkan sengketa. 

Sengketa yang menjadi obyek penulisan ini misalnya, kasus keluarga Gen 

Halilintar yang digugat oleh Label Nagaswara karena diduga melanggar hak cipta 

(yang selanutnya disingkat HC) lagu ‘Lagi Syantik’ yang dipopulerkan penyanyi 

Siti Badriah. Keluarga Gen Halilintar menyanyikan ulang dan juga mengubah 

lirik lagu ‘Lagi Syantik’ tanpa izin penciptanya, dan kemudian mengunggahnya di 

YouTube. Label Nagaswara pun mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran 

HC, dengan tergugat keluarga Gen Halilintar, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Kini video cover lagu itu sendiri kini telah dihapus oleh keluarga Gen Halilintar 

dari channelnya.1 

Pada tahun 2018 Gen Halilintar dianggap telah meng-cover lagu ‘Lagi 

Syantik’ yang dinyanyikan oleh pedangdut Siti Badriah tanpa izin Label 

Nagaswara selaku Pemegang Hak Cipta. Hal tersebut telah diketahui pihak Label 

Nagaswara sejak akhir 2018. Pihak Label Nagaswara yang diwakili kuasa 

hukumnya, Yosh Mulyadi, sebetulnya sudah mencoba mencari solusi dengan 

mengadakan pertemuan tiga kali dengan pihak Gen Halilintar.  Pertemuan 

pertama langsung sama klien diwakili manajemen. Pertemuan kedua, Yosh 

Mulyadi selaku kuasa hukum dengan manajemen juga. Pertemuan ketiga Yosh 

Mulyadi selaku kuasa hukum dengan manajemen ketemu, termasuk dengan 

beberapa yang hadir yang kecil-kecil (anak-anaknya). Pada saat mediasi, pihak 

Label Nagaswara tentunya telah meminta pertanggungjawaban lebih lanjut terkait 

lagu ‘Lagi Syantik’ yang dinyanyikan Gen Halilintar tanpa izin. Pertemuan kedua 

belah pihak tersebut sepertinya tak membuahkan hasil.2 

                                                             
1 https://www.liputan6.com/showbiz/read/4186432/fakta-fakta-gugatan-nagaswara-rp95-

m-ke-gen-halilintar. Diakses 6 Maret 2020. 
2 https://www.nusabali.com/berita/67939/gen-halilintar-diduga-langgar-hak-cipta. 

Diakses 6 Maret 2020. 
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Kuasa hukum keluarga Gen Halilintar, Sunan Kalijaga, mengatakan 

pihaknya lebih memilih opsi damai dan akan menunjukan iktikad baik dalam 

menghargai hak cipta yang digugat. Ia juga menyebut kliennya amat 

menyayangkan adanya gugatan yang dilayangkan pihak Label Nagaswara, sebab, 

keluarga Gen Halilintar merasa bukan sebagai satu-satunya pihak yang melakukan 

covering lagu tersebut. Sunan Kalijaga mengatakan, kliennya berharap 

permasalahan yang saat ini tengah dihadapi dapat diselesaikan melalui jalan 

damai, tanpa ada gugatan hukum dan lain-lain. Ia juga membantah tudingan yang 

menyebut bahwa pihak keluarga Gen Halilintar telah mangkir dari sejumlah 

panggilan kepolisian. Dinyatakan pula oleh Sunan Kalijaga bahwa, kliennya 

sekeluarga tentunya tidak menginginkan satu persoalan yang lebih jauh lagi. 

Artinya, mungkin segera dalam waktu dekat akan menemui pihak penggugat. 

Proses hukum tetap harus dihadapi, namun demikian juga upaya-upaya untuk 

mencari solusi atau jalan terbaik untuk proses perdamaian.3 

Sengketa yang terjadi antara Label Nagaswara dengan Gen Halilintar 

terjadi di bidang HC, khususnya lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. 

Kedua belah pihak menyatakan ingin menyelesaikannya secara damai, namun 

pada akhirnya Label Nagaswara tetap mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam 

kasus ini alasan diajukannya gugatan adalah karena tidak ada titik temu dalam 

mediasi. Alasan lainnya adalah, gugatan diajukan ke pengadilan bukan karena 

masalah uang, namun untuk memberikan pembelajaran kepada pihak Gen 

Halilintar, namun ganti rugi yang digugat adalah sembilan setengah milar rupiah 

(Rp. 9,5 M).  

Penyelesaian secara damai itu sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) UUHC yang 

menetapkan bahwa, “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui 

alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”, sehingga kedua belah 

pihak punya pilihan cara untuk menyelesaikan sengketanya. Hal ini menimbulkan 

dorongan untuk mengkaji permasalahan tersebut apabila cara penyelesaian 

menggunakan restorative justice, karena restorative justice merupakan salah satu 

                                                             
3 https://www.tagar.id/kronologi-kasus-hukum-atta-halilintar-dan-nagaswara. Diakses 6 

Maret 2020. 

https://www.tagar.id/tag/keluarga
https://www.tagar.id/tag/jalan
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bentuk alternatif penyelesaian sengketa sebgaimana dimaksud dalam Pasal 95 

ayat (1) UUHC di atas. 

Handar Subhandi Bakhtiar menulis bahwa, konsep keadilan restoratif 

(Restorative Justice) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai 

alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Definisi restorative justice menurut 

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya 

disingkat KKPA PBB) adalah, suatu proses dalam mana semua pihak yang 

berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk 

memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa 

yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) 

dan diversi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk 

diselesaikan secara musyawarah).4   

Pelanggaran HC selain menimbulkan sengketa perdata, juga merupakan 

tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 UUHC. Pasal 112 UUHC 

menentukan bahwa, “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk 

Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 

(dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah)”. Ketentuan Pasal 120 UUHC yang menentukan bahwa, “Tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik 

aduan”, perlu diperhatikan, karena dengan demikian semua tindak pidana HC 

merupakan delik aduan.  

HC diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta (yang selanjutnya disingkat UUHC). UUHC menyebutkan dalam 

pertimbangannya bahwa, “HC merupakan KI di bidang ilmu pengetahuan, seni, 

dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan 

bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. HC sendiri 

menurut Pasal 1 angka 1 UUHC, merupakan “hak eksklusif pencipta yang timbul 

                                                             
4 Handar Subhandi Bakhtiar. http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-

restorative-justice-keadilan.html. Diakses 31 Januari 2020.  
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secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. Pasal 1 angka 2 UUHC menentukan bahwa 

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Di 

samping istilah Pencipta, ada pula istilah Pemegang HC, yang menurut Pasal 1 

angka 4 adalah, “Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak 

tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak 

dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.  

Pengertian istilah Ciptaan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UUHC 

adalah, “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang 

dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, 

atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Ciptaan dengan demikian 

dapat merupakan benda yang berwujud, dan dapat merupakan benda yang tidak 

berwujud. Ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 UUHC, meliputi Ciptaan 

dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas : 

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil 

karya tulis lainnya; 

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 

g. karya seni terapan; 

h. karya arsitektur; 

i. peta; 

j. karya seni batik atau seni motif lain; 

k. karya fotografi; 

l. Potret; 

m. karya sinematografi; 

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, 

modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi 

budaya tradisional; 

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan 

Program Komputer maupun media lainnya; 
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q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli; 

r. permainan video; dan 

s. Program Komputer. 

UUHC selain menentukan HC yang dilindungi, juga menetapkan karya 

cipta yang tidak dilindungi, dan karya yang tidak ada HC-nya. Hasil karya yang 

yang tidak dilindungi HC ditentukan dalam Pasal 41 UUHC sebagai berikut, 

a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; 

b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data 

walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau 

digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan 

c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan 

masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan 

fungsional. 

Didasarkan pada Penjelasan Pasal 41 UUHC, yang dimaksud dengan ‘kebutuhan 

fungsional’ adalah, “kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk 

tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu”. 

Contohnya bubu, yaitu alat penangkap ikan. Bentuk bubu bermacam-macam, dan 

tidak ada satupun yang bisa dimintakan HC. Hasil karya yang tidak ada HC-nya 

ditentukan dalam Pasal 42 UUHC sebagai berikut, 

a. hasil rapat terbuka lembaga negara; 

b. peraturan perundang-undangan; 

c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; 

d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan 

e. kitab suci atau simbol keagamaan. 

UUHC juga menentukan tentang pembatasan HC. Ada beberapa macam 

perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran HC, seperti yang tersurat dan 

tersirat dalam Pasal 43 UUHC sebagai berikut, 

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan 

lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 

b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala 

sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali 

dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada 

Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan 

Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan; 

c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor 

berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya 

dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau 
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d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi 

informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau 

menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut 

menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, 

Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan 

Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga 

pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan 

memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Perbuatan Gen Halilintar apabila dilakukan seperti yang tersurat dalam huruf d di 

atas, baru dapat dinyatakan tidak melanggar HC, yaitu pembuatan dan 

penyebarluasan konten HC milik Label Nagaswara melalui media teknologi 

informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan 

Pencipta atau pihak terkait. 

UUHC selain itu, juga menentukan dalam Pasal 44 ayat (1) bahwa, 

penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan 

dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial, tidak 

dianggap sebagai pelanggaran HC jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan 

secara lengkap untuk keperluan sebagai berikut, 

a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, 

penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan 

kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 

b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; 

c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau 

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan 

tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. 

Pasal 44 ayat (2) UUHC menentukan bahwa,  

Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang 

kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna 

huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai 

pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara 

lengkap, kecuali bersifat komersial. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi 

penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan 

dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya 

sebagaimana dimaksud di atas, menurut ketentuan Pasal 44 ayat (4), akan diatur 
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dengan Peraturan Pemerintah. Pengubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 

ayat (1) UUHC di atas, menurut ketentuan Pasal 44 ayat (3) UUHC, apabila 

Ciptaan berupa karya arsitektur, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta 

jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. 

Pembatasan HC selain yang ditentukan di atas, juga ditentukan dalam 

Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 UUHC. Pembatasan HC tersebut tidak dikutip 

dan tidak dibahas di sini karena dianggap tidak berkaitan dengan sengketa antara 

Label Nagswara dengan Gen Halilintar. Sengketa antara Label Nagaswara dengan 

Gen Halilintar adalah mengenai lagu yang dinyanyikan Gen Halilintar tanpa ijin. 

HC tentang lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, dilindungi UUHC dalam 

Pasal 40 huruf d di atas.  

Latar belakang di atas menyebabkan dipilih judul : SUATU ANALISIS 

TENTANG CARA PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA 

KHUSUSNYA KASUS GEN HALILINTAR 

I.2. Rumusan Masalah 

Didasarkan uraian latar belakang di atas, diajukan pernyataan sebagai 

berikut, “penyelesaian sengketa HC terbaik melalui proses restorative justice 

daripada gugatan ke pengadilan”.  

I.3. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Akademik: 

Sebagai salah satu persyaratan sebelum berhasil 

menyelesaikan/memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Pelita Harapan Kampus Surabaya. 

b. Tujuan Praktis: 

-Untuk mengetahui dan memahami kepemilikan Hak Cipta beserta 

akibatnya. 

-Untuk mengetahui dan memahami alternatif penyelesaian sengketa Hak 

Cipta. 

-Untuk mengetahui dan memahami bahwa penyelesaian sengketa melalui 

sistem restorative justice adalah yang terbaik. 
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I.4. Metode Penelitian  

A. Tipe Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

metode yuridis normatif/doktrinal. Yuridis normatif merupakan penelitian 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dengan 

literatur-literatur hukum serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang dibahas. 

B. Pendekatan Masalah 

b.1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan ini 

dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut 

paut dengan permasalahan (isyu hukum) yang sedang dihadapi/ditelaah, atau 

mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan 

undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang 

dasar. Hasil dari penelaahan merupakan suatu argumen untuk memecahkan 

isyu hukum yang dihadapi.  

b.2. Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan ini beranjak dari melakukan 

telaah terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan isyu yang dihadapi. Kajian 

pokok dalam pendekatan kasus adalah “ratio decidendi” atau reasoning. 

b.3. Selain pendekatan di atas, dipergunakan pula doctrinal approach, yaitu 

pendekatan kepustakaan (library research), atau penelitian kepustakaan.5 

C. Sumber Penelitian Hukum 

Suatu penelitian memerlukan bahan untuk menemukan permasalahan, dan 

menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi, termasuk dalam penelitian 

hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari :  

1) Bahan Hukum Primer 

a). Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.  

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yang terdiri atas, literatur, asas-asas, doktrin, dan 

ilmu hukum (jurisprudence). 

D. Langkah Penelitian  

                                                             
5 Sari Mandiana. 2018.  Hand Out Penelitian Normatif/Doctrinal. UPH, Surabaya. Hal. 9. 
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D.1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum  

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan 

inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan 

bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan HC. Bahan hukum tersebut setelah itu 

diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum yang sesuai dengan 

rumusan masalah tersebut di atas sehingga lebih mempermudah dan memahami 

bahan hukum tersebut, untuk dipelajari secara sistematik. Sistematisasi adalah 

menyusun secara sistematis bahan-bahan hukum untuk lebih mempermudah 

dalam membaca dan memahaminya. 

D.2. Langkah Analisis  

Dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam 

arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan dan literatur, dan kemudian diimplementasikan 

pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari 

permasalahan yang bersifat khusus. Jawaban atas permasalahan dapat diperoleh 

dengan menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran 

otentik adalah penafsiran pasti terhadap terhadap suatu arti kata yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian dari penafsiran 

sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan 

pasal atau Undang-Undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama. 

D.3. Pendekatan masalah 

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), 

pendekatan konseptual (conceptual approach). dan pendekatan doktrinal 

(doctrinal approach). Pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan, 

melalui menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang 

tersangkut dengan isu hukum yang sedang ditelaah. Atau mempelajari 

konsistensi atau kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-

undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar. 

Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang 

dihadapi.6 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan cara, 

                                                             
 6Ibid. 
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Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 

dalam ilmu hukum. Pendekatan ini melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum 

yang dihadapi. Pemahaman atas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumen untuk 

memecahkan isu hukum yang dihadapi. 7 

Pendekatan doktrinal (doctrinal approach) yaitu “pendekatan yang bersifat 

normatif kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan 

(library research)”8. 

I.5. Pertanggungjawaban Sistematika 

Skripsi ini terdiri dari 4 bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab 

sebagai berikut di bawah ini. 

Bab I : Pendahuluan. Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi dengan 

mengemukakan latar belakang tentang kasus sengketa HC atas lagu antara Label 

Nagaswara dengan Gen Halilintar di mana diusahakan penyelesaian secara damai, 

namun oleh Penggugat dilanjutkan ke proses gugatan ke pengadilan. Ulasan 

selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan penelitian dan tipe penelitian. Tipe 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. 

Bab II : Kepemilikan Hak Cipta Beserta Akibat Hukumnya. Bab ini terdiri 

dari 2 sub-bab sebagai berikut,  

Bab II.1. Pengertian dan Hakekat Hak Cipta. Pengertian HC ditentukan dalam 

Pasal 1 angka 1 UUHC. Dalam HC terkandung beberapa macam hak lainnya, 

seperti hak terkait, hak ekonomi, dan hak moral. Ada beberapa istilah lain yang 

berkaitan dengan istilah HC yaitu, ciptaan, pencipta, pemegang hak cipta, pelaku 

pertunjukkan, produser phonogram, dan lembaga penyiaran.  

Bab II.2. Kepemilikan Hak Cipta Serta Perlindungan Hukum Atasnya. Pemilik 

HC dan Pemegang HC mempunyai hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran HC 

yang paling sering terjadi adalah pelanggaran hak ekonomi. Bentuk perlindungan 

hukum terhadap Pencipta dan Pemilik HC adalah, dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 ayat (2) UUHC, 

dengan tata cara yang ditentukan dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUHC. Bentuk 

                                                             
 7Ibid. 
8 Ibid. 
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perlindungan hukum yang lain adalah dapat menyampaikan laporan ke pihak yang 

berwajib sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 ayat (2) UUHC. Pasal 120 

UUHC menentukan bahwa tindak pidana HC dalam UUHC adalah merupakan 

delik aduan. Sengketa dapat pula diselesaikan melalui alternatif penyelesaian 

sengketa yang ditentukan dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC. Bentuk alternatif 

penyelesaian sengketa dapat berupa proses Restorative justice, yang maksudnya 

adalah, suatu proses dalam mana semua pihak yang berhubungan dengan tindak 

pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan 

bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. 

Bab III : Analisis Penyelesaian Sengketa Antara Label Nagaswara dengan 

Gen Halilintar. Bab ini terdiri dari dua sub bab sebagai berikut, 

Bab III.1. Kronologis kasus sengketa antara Label Nagaswara dengan Gen 

Halilintar. Sengketa ini terjadi karena pada tahun 2018 Gen Halilintar dianggap 

telah meng-cover lagu Lagi Syantik yang dinyanyikan oleh pedangdut Siti 

Badriah tanpa izin Label Nagaswara selaku pemegang hak cipta. Sudah dicoba 

mencari solusi dengan mengadakan pertemuan tiga kali antara kedua belah pihak, 

namun tidak tercapai kata sepakat. Label Nagaswara kemudian mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Niaga, dan mengajukan Laporan Kepolisian. 

Bab III.2. Restorative justice sebagai upaya terbaik dalam penyelesaian sengketa 

Hak Cipta. Sub bab ini mengemukakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa 

HC melalui restorative justice merupakan upaya penyelesaian yang terbaik. 

Restorative justice merupakan suatu proses dalam mana semua pihak yang 

berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk 

memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa 

yang akan datang. Pemecahan masalah bukan dengan cara memenangkan salah 

satu pihak, melainkan dengan cara memenangkan kedua belah pihak (win-win 

solution), sehingga semua pihak secara ikhlas dapat menerima penyelesaian 

masalah yang disepakati. 

Bab IV : Penutup. 

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi, dan terdiri dari kesimpulan 

serta saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas analisis rumusan 
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masalah sebagaimana dikemukakan pada bab 2 dan bab 3 di atas, sedangkan saran 

merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam bentuk input/ masukan terkait 

untuk menangani hal yang serupa di masa yang akan datang. 

 


